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Antwerpen, 30 september 2017 

Beste vrienden, 

 

Het is waarschijnlijk niet gemakkelijk om een beroep te vinden dat boeiender is dan het onze. Alle 

dagen gebeurt er wel iets. Zoveel nieuwe informatie bereikt ons dagdagelijks, wat maakt dat geen 

enkele dag dezelfde is. De wereld evolueert zoals nooit tevoren; dit creëert niet alleen talrijke 

belangrijke uitdagingen, maar tegelijkertijd ook gigantische opportuniteiten. In de laatste 20 jaar 

hebben zowel globalisatie als digitalisatie gezorgd voor een transformatie van onze planeet en deze 

evolutie is enkel maar aan het versnellen. De wereld in 2040 zal totaal anders zijn dan de huidige 

wereld. 

Bepaalde sectoren staan onder enorme druk door de digitalisatie, met als belangrijkste voorbeeld de 

grote winkelketens. De komst van Amazon heeft een nooit geziene ravage veroorzaakt in de 

Verenigde Staten. Duizenden winkels hebben reeds hun deuren moeten sluiten en dit is waarschijnlijk 

slechts het begin. Om nog maar te zwijgen over de impact hiervan op de waarde van al dit vastgoed. 

De manier waarop men de consument tracht te bereiken is ook enorm veranderd. Er is niet langer 

sprake van het monopolie van de televisie en de publiciteitsborden. Voor marketing giganten zoals 

Procter & Gamble en Unilever wordt het alsmaar moeilijker om alle consumenten te bereiken. Het 

resultaat is dat de jeugd reeds veel minder trouw zou zijn aan bekende merken. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de veranderingen die wij dagelijks zien in de bedrijfswereld. 

Voor beheerders zoals wij, is het dan ook enorm belangrijk om te begrijpen welke impact deze 

dynamiek zal hebben op de verschillende sectoren. Wij moeten ook rationeel blijven en het verschil 

maken door enerzijds geen hallucinante prijzen te betalen voor sommige van deze “new economy” 

bedrijven, en anderzijds, investeringen vermijden in dinosaurussen waarvan het bedrijfsmodel niet 

langer waarde creëert. 

Ons mandaat is en blijft het kopen van goede bedrijven aan redelijke prijzen. Cognizant is hiervan 

een uitstekend voorbeeld aangezien het bedrijf profiteert van de digitalisatie en we een heel 

aantrekkelijke prijs hebben betaald. Dit bedrijf is voor velen onbekend, maar in de wereld van IT 

consulting is het één van de grotere spelers. Deze sector heeft de wind in de zeilen daar elk bedrijf zijn 

IT in vraag stelt en beroep doet op consultants om hun digitale transformatie te begeleiden. 

Een ander bedrijf waarin we hebben geïnvesteerd is Dollar Tree. Dit is een winkelketen van meer dan 

10.000 winkels waar alle producten te koop zijn voor 1 dollar. Dit marktsegment heeft een veel hogere 

groei dan de algemene retail sector. Bovendien ondervinden zij amper last van Amazon, aangezien 

verzendingen voor die prijs niet rendabel zijn.  

Sinds onze laatste brief in juni is de dollar blijven verzwakken ten opzichte van de euro. Sinds het begin 

van het jaar bedraagt deze daling ongeveer 12%. De zwakte van de dollar is een belangrijke drijfveer 

voor de resultaten van onze Amerikaanse bedrijven, aangezien zij gemiddeld 44% van hun omzet in 

het buitenland realiseren. De stijging van de Amerikaanse aandelen heeft voor de euro investeerder 

de daling van de dollar kunnen opvangen. 



P.S.: Fondsenrapporten in bijlage 

Een aandeel dat ons sterk geholpen heeft deze zomer is Fiat. Het aandeel is meer dan 50% gestegen 

in de laatste 3 maanden door verschillende geruchten over eventuele overnames, fusies of de verkoop 

van enkele merken. Het negativisme rond dit aandeel was voordien enorm en dit is dus een duidelijk 

bewijs dat een beetje goed nieuws de mindset van investeerders snel kan doen veranderen. 

Fairfax, eveneens een belangrijke positie, heeft twee divisies verkocht aan veel beter dan verwachte 

prijzen. Dit heeft als resultaat dat haar boekwaarde met bijna 20% is gestegen in de laatste 

maanden. Dit is het zoveelste bewijs van de kwaliteit van het management. Daarenboven kondigde 

Fairfax ook nog een inkoopprogramma aan van ongeveer 10% van de aandelen in de komende 10 

maanden. 

Hetzelfde geldt voor Citigroup, een aandeel waar we enorme fan van zijn. Na de succesvolle stress 

tests is het duidelijk dat de bank overgekapitaliseerd is, wat hen nu reeds toelaat om tot 10% van de 

huidige marktkapitalisatie te reserveren voor de uitbetaling van dividenden en de terugkoop van eigen 

aandelen. Vandaag noteert het aandeel nog steeds slechts aan zijn boekwaarde. 

Betreffende de obligatiemarkten hebben wij nog altijd hetzelfde discours. We hebben grote 

kapitaalmeerwaarden gerealiseerd, maar ze herinvesteren is ontzettend moeilijk geworden. De 

rendementen compenseren niet langer het risico dat we moeten nemen en goede opportuniteiten 

zijn dus erg schaars. 

We sluiten af met een fiscale noot. Zoals u waarschijnlijk reeds heeft gelezen, zal de overheid de 

effectenrekeningen van meer dan 499.999 € per titularis belasten aan 0.15% per jaar. Zodra de 

volledige details van deze belasting gekend zijn, zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.  

Aarzel vooral niet om ons te contacteren indien u hierover nog vragen heeft. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Thomas Vanderlinden   Stéphane Mercier 
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